
 

 

 

 «شاطر  »كلمة  أصل  
 

 1 
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 ، احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ٓكبي بعده

ىأماىبطد
افُبْعد. وافشطر: افبعقد، ويؼاال  :«الشطر »من معاين  ادعاجم افؾغوية إصؾقة أن  ػقد تُ ؾ

 فؾغريب: صطرًا: فتباظده ظن ؿومه.

 .ثاً بْ ، وأظقاهم ُخ أو خمافػاً  ،راؽمً إذا كزح ظـفم وترـفم مُ  :ر ؾالن ظذ أهؾهصطَ ؿافوا: 

راه وافشااضر مالخوذ مـاه وأُ . ؿال ابن مـظاور: ثاً بْ به ُخ و افذي أظقا أهؾه وممد  ؿقل: هو

 .موفداً 

 . ارةوصطَ  صطوراً  وصُطر ررجل صاضر، وؿد صطَ يؼال:  

وـان : )  «أشاس افبالؽة »ويؼال فؾخؾقع اداجن: صاضر. وأصؾه ـم ؿال افزخمشاري يف 

ياا أااا  :جاء به إػ ادوشام مام كاادى ،ن هو مـه بسبقله أو مَ ه ابـُيف اجلاهؾقة إذا ؽؾبَ  افرجل

 .ْب ل أضؾِ  ،ظؾقه ر  ، وإن ُج نْ أَؿَ  لْ :  ؾنن جر   ،هوؿد خؾعتُ  ،هذا ابـي ؾالن ،افـاس

 .(خؾقع :مـه. مم ؿقل فؽل صاضرٍ  أُت ؿد تز   :ريدُ يُ  

  افشطر: افغريب ومجعه: صاطر. وإصال يف )  : «غريب احلديث »قال ابن قتقبة يف

ويبعادون ظان  ٕهنام يغقباون ـثاراً  :ارعد. ومـه ؿقل: صااضر وصاط  افشطر وافغريب: افبُ 

 ...(مـازهلم
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  ؿوهلم: َصاضِر وُصاط ار. ٕهنام ـااكوا ) :  «غريب الؼرآن »وقال أيضًا يف كتابه اآلخر

ي بذفك ـلُّ من َؾَعَل   .(مثل ؾعؾفم وإن ل َيْعُزب ظن أهؾهيبعدون ظن مـازهلم. ؾُسؿ 
 

 :ر ظن اخلر، أي بُعد ظـاه. ومـاه كاوًى ُصاُطٌر أي افشاضر: افذي صطَ  قال األصؿعي

  بعقدة. 
 

 :أي ظدل بوجفه كحوه. ومـه ؿاول اهلل  افشاضر: افذي صطر إػ افؼ   وقال أبو عبقدة

 كاحقته. :أي« َؾَول  َوْجَفَك َصْطَر اَدْسِجِد احلَرامِ  : »جّل وظزّ 
 

 ؾاالن :وؿاول افـااس)  :«معاين الؼـرآن »هـ( يف 133الزجاج ) ت  قال أبو إشحاق

  :صاضر، معـاه 
ِ
،  فعدوفاه :صاضر :ؾؾذفك ؿقل ،ؿد أخذ يف كحو ؽر آشتواء

ِ
ظان آشاتواء

 ...(.ؿد صطر افرجل يشُطر ِصَطارة وَصَطارة :ؼاليُ 
 

 وَصَطَن، وَصَطَر: َأْي َبُعدَ  ،افرجل وؿد َكَلى:  قال اهلـائي ـ كراع الـؿل ـ ،  . وَصط 
 

 

  أفػاظ متؼاربة ادعاين  :وصطن ،وصطر ،ؿطر: )   «هتػسر »قال الراغب األصبفاين يف

ومـه افؼطرة افؼؾقل ادـػصال مان  ،تؼارب أفػاطفا، ؾؼطر معـاه اكػصل ظن ؿطره أي بجاكبه

وصاطون بعقادة، وؿاد  اداكع، وصطر: اكػصل وتباظد، ودار صاطور مـػصاؾة ظان افادور،

مـػصال  :فؽن افشطون دا هو أبعد، ورجال صااضر أي ،يستعؿل افشطور موَع افشطون

 (. ظن اجلمظة باخلالظة
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  وَصاَطَر: إذا  : ) .... (454)ص « ادػردات يف غريب الؼرآن »أيضًا يف الراغب وقال

اضِِر ظن افبعقد، ومجعه:   ُصُطٌر، كحو:أخذ َصْطرًا، أي: كاحقة، وصار يعّز بِافش 

 طرأصاؿك بغ اخلؾقط افش  

اضُِر أيضا دن يتباظد ظن احلق      .(  ، ومجعه: ُصط ارٌ وافش 
 

  3« )ادثل السائر يف أدب الؽاتب والشاعر» هـ( يف 617قال الضقاء ابن األثر ) ت /

وؿاد اشاتعؿل فػظاة افشااضر يف حديثه ظن إفػاظ افتاي ادبتذفاة ظـاد افعاماة : ) (  388

 وهي من إفػاظ افتي ابتذهلا افعامة حتى شاؿت من ابتذاهلا. ، ار ـثراً ط  وافشاضرة وافشُّ 

 .(  وهذه إمثؾة متـع افواؿف ظؾقفا من اشتعمل أصباهفا وأمثاهلا
 

  أمـااء حديثاه ظان  (268/ 2«)صـب  األعشـى »هـ( يف 823قال الؼؾؼشـدي ) ت

اشام دان أظقاا أهؾاه  :ع صاضر، وهو يف أصل افؾغاةؾافشطار مج)   إفػاظ ادبتذفة افعامقة :

 عؿل يف افشاجاعمام اشاتُ ارة بافػتح ؾاقفم، ر بافػتح وافضم صطَ ر وصطَ يؼال مـه: صطُ  ،خبثاً 

 (.ْل ذِ ن وابتُ فِ ؾامتُ  :وغؾب دوراكه عذ لسان العامة  ، افذي أظقا افـاس صجاظةً 
 

  فؾسقد حمؿاد يقاد « سجواهر اخلؿ »ؿؾت: ويف )  :«تاج العروس »قال الزبقدي يف

رظغ إػ اافدين افغوث ما كصه: اجلوهر افرابع مؼب افشطار، مجع صاضر، أي افسباق ادس

حرضة اهلل تعاػ وؿربه، وافشاضر: هو افسابق، ـافزيد افذي يلخذ ادسااؾة افبعقادة يف ادادة 

  من ـان مـعوتااً : يعـي أكه ٓ يتوػ هذه اجلفة إٓ «مؼب افشطار »افؼريبة، وؿال افشقخ يف 
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بافشاضر افذي أظقا أهؾه وكزح ظـفم، وفو ـان معفم، إذ يدظوكه إػ افشفوات وادلفوؾاات، 

 .وهو كؼل من كتب الصوفقة، «تاج افعروس »من ادراد كؼؾه (. اكتفى  اكتفى.
 

 

  أجاز جمؿع افؾغة ادرصي اشتعمل  )  :(462/ 3« )معجم الصواب الؾغوي »جاء يف

من أن افشااضر: افساابق افاذي يلخاذ ادسااؾة « افتاج »إػ ما جاء يف  اً اشتـادَ « صاضر»ـؾؿة 

ْبق يف افَعْدو إػ افسابق يف  افبعقدة يف اددة افؼريبة، وـلن افعامة كؼؾت افشطارة من معـى افس 

 رف، وذـرها اهذه افؽؾؿة بؿعـى افَػِفم ادتص« افوشقط »ـل إمور واحلذق ؾقفا. ـم أجاز 

 .(بؿعـى احلاّد افػفم افٌيع افترصف« إشاد »بؿعـى افـبقه ادايض يف أموره، و« دادـج »
 

  هاو  افشااضر:  : ) (106)ص « معجم ادـاهي الؾػظقة »قال الشقخ : بؽر أبو زيد يف

 بؿعـى ؿاضع افطريق، وبؿعـى: اخلبقث افػاجر. 

 تـبه.وإضالق اددرشغ فه ظذ ادتػوق يف افدرس خطل، ؾؾقُ 

 .رع إػ اهللاافسابق ادس: يف اصطالح افصوؾقة، هو« افشاضر »م: كع

 ؟! ؾاكظر ـقف ٍى هذا آصطالح افصويف إػ تؾؼقـه فؾطالب

 (.815/ 2)  فؾبقطار« حقؾة افبؼ»، و «ادعجم افوشقط »وأحال افشقخ بؽر إػ: 

ارجغ ظاذ فؾبقطار خز تارخيي ظن افشطار = ؿطاع افطرياق واخلا «احلؾقة »ويف  أقول:

 افـظام يف افدوفة افعباشقة. وؿال يف تعريػفم: مجع صاضر، وهو ادتصف بافدهاء واخلقاكة.
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   ؿول افـااس:  (310) ص  «معجم األخطاء الشائعة »يف كتابه  ل  أما العدكاين فؼد خط

هذا صاب صاضر. ؿال: وافصواب: هذا صاب ماهر، أو حاذق، أو بارع... مام ذـار معااين 

 ابن مـظور بلن صاضر موف دة، وختم بذـر افشاضر ظـد افصوؾقة.صطر، وؿول 
 

  ؾرى أن  (130) ص  «ابت  معجم أخطاء الؽ   » يف كتابه الرائع ادؿقزوأما الزعبالوي

افشاضر وافشطارة ل ترد بؿعـى اددح باحلذق وادفاارة وافـباهاة، بال هاي يف افاذم، وأهناا 

 ص، مم ذـر اشتعمل افصوؾقة هلا يف ادادح...اشتؿؾت يف افعرص افعباد يف وصف افؾصو

واكتفى إػ أن افشطارة يل شؿـفا احلق وادعارة، وأكه ؿد يؽون ؾقفاا معـاى احلقؾاة واخلباث 

 وادؽر.
 

  ؾارى أن  (205) ص «رد العـامي إ  الػصـق  »وأما أمحد رضـا العـاميف يف كتابـه

ويف افؾغاة مان معاكقاه: افاذـي  :لافشاضر ظـد افعامة: افذـي احلاذق افؾبق يف ظؿؾاه... ؿاا

 افسب اق ادٌع !! ومن أظقا أهؾه خبثًا ومؽرًا...إفخ

ؿوفه من معاكقه يف افؾغاة: افاذـي افساباق... فاقس صاحقحًا، وؿاد أخاذه مان  أقول:

 اصطالح افصوؾقة .
 

  ؾؼاال: ) إن   (330ــ 308) ص «الؾغـة والــاس »وأما يوشف الصقداوي يف كتابه 

أبعدها ظن أصل معـاها، وأفبسفا معـى ل يؽن هلا،  تطورًا  رَ ن معـاها تطو  صاضر ظربقة، وفؽ

 ؾافشاضر يف أيامـا تطؾق ظذ افذـي افسباق.
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مم كؼل ؿول افزبقدي، مم ؿال: ) وبااحلق، إذا تتبعاَت اشاتعمل هاذه افؽؾؿاة يف ـتاب 

دوا ظن آشاتواء، وؿاد ن تباظافتاريخ وإدب يف احِلَؼب ادختؾػة: رأيَتفا ؿد ُأضؾَِؼت ظذ مَ 

َػَؾة.أُ  اق، وافس   ضؾَِؼت ظذ افؾصوص وؿاضعي افطُُّرق، وافػت اك، وافُػس 

، «كػااح افطقااب »ماام ذـاار وصااف اجلاااحظ وادسااعودي واباان بطوضااة وادؼااري يف 

، مم ؿال: وؿد تطاورت افؽؾؿاة يف تدل ظذ ادعـى افسقبفا ، وـؾُّ «إؽاين »وإصبفاين يف 

 ضؾِؼت ظذ افػتى افذـي افسب اق.ظرصكا هذا، ؾلُ 

ظذ افػتى افسب اق من ظدة ؿارون ؿبال أفاف  ُأضؾؼتل تتطور يف زماكـا هذا، بل  أقول:

 اخاُت    زماكـاا هاذا شـة تؼريبًا،  أضؾؼفاا أول إمار ا ؾاقم يظفار ا  افصاوؾقة، وإن ـاان 

 باصتفارها ـثرًا .
 

  معجـم  »اهلل ـ يف كتابـه الؽبـر وذكر العالمة: حمؿـد بـن كـال العبـودي ـ حػظـه

 أن افشاضر هو اداهر يف صـعته...( 356ـ 7/355)  «األصول الػصقحة لأللػاظ الدارجة

 .ظن افصوؾقة «افتاج »مم كؼل ـالم افزبقدي يف 

                  «أماار أرامقاة يف فغاة ادوصال افعامقاة »مم ؿال:   ذـر افدـتور داوود جؾبي ـم يف 

( أن صاضر بأرامقة يستعؿؾوهنا يف مؼاام ادادح بؿعـاى: كشاقط، صااحب ظازم 53) ص 

 واجتفاد وُدربة وِحْذق.

 ل أجد يف معاجم افؾغة دٓفة افشاضر ظذ اداهر. أقول:
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  ــ 204/ 4)  «معجـم تقؿـور الؽبـر »ولؾعالمة: أمحد تقؿور باصا يف كتابـه الؽبـر

]] جتـد تادل ظاذ ادادح.  فؾؿتالخرين،  فاامراجع َاؾقة حول هذه افؽؾؿة، وؽافب (206

 مـفا بعد هذا ادستـد [[ صورةً 

 

 تؽؿؾاة  »وب. ـام يف ح افطرُ رِ افػَ  :يراد هبا والعجقب أن لػظة صاضر يف الؾغة السكقة

 (.272دحؿد بن ظبداهلل أيب افػضل افؼوكوي ) ص  «افسـقة بؽؾمت ظربقة

 

  رجال ادعق اة افساؾطاكقة، هلام فبااس  «افشاط ار »ياراد  «افسـقة »معـى آخر يف وهلا

م، مم أفغاها 1666أظقدت شـة  هذه، مم طقػةوفغقت افخاص، يتؼدمون موـب افسؾطان، أُ 

م، وـان ظددهم يف تـااؿ  ؾؽااكوا يف افؼارن 1726شؾقمن ٓماين، مم أظادها أيد افثافث 

دقالدي : امـا ظؼ رجاًل، ويوجد يف حاصقة بعض افوزراء كػار مان افشاطار، افثامن ظؼ ا

  ؽثر اشتخدامفم يف زمن احلرب.وي

رمصـطؾحا » اكظـر: صــال  د.  «ـ  ت التـاريخ العـث ين ـ معجـم موشـوعي مصـو 

 (.2/759دار ادؾك عبدالعزيز ) شعداوي صال ، ط. 
 

 ا : كؼل إشاتاذ:  زمن احلرب ا وهو ؾقم يبدو من افؾغة افسـقة يفم اشتخدامف منو

اوي يف ـتابه ادؿتع  احلضـارية يف مؽـة ادؽرمـة مـن ادصطؾحات  »حسام بن ظبدافعزيز مؽ 

خالل بعض الؽتب والوثائق ادؽقة من الؼرن التاشع اهلجري حتـى مـتصـف الؼـرن الرابـع 

( يف هاا1173) ت  ـياحلساق كؼاًل ظن حمؿد بن ظع بن ؾضل افطازي (195 ) ص «رـعش
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يف راؿوفه: ) خرج افش (170) ص  «بـي احلسنإحتاف فضالء الزمن بتاريخ والية »ـتابه: 

ط ار ؾؼط إػ افباصا م بافشُّ  .( شعقد ٕخذ اخلؾعة، ؾؾم وصل أبؼى مجقع افعسؽر، وتؼد 

أن هذه ادصطؾح ل يؽن مشتفرًا يف مؽة، وربام يؽاون افؼايف  األشتاذ حسام:وذكر 

َذ همٓء  بغ فه.مجاظة من ادراؾؼغ و «افشطار »شعقد أول وآخر من اَّت   ادؼر 

َخ دؽة بعد ظرص افؼيف شع ؿال: وؿد أصاار  ،.قد..ول أجد من ذـره بعد ذفك ممن أر 

، ويف ذفك دفقل ظذ وجاود «افشاضر باش »ـان ُيعرف ِب  ارط  فؾشُّ  افطزي إػ وجود رئقس

 تـظقم فؾشطار يف مؽة يف تؾك احلؼبة.

  

 (28ها تؼريبًا( ) ص292) ت  فؾؿػضل بن شؾؿة «افػاخر » :فوماىدبقىىونظر،  

معااين  »، (24)ص ٓبان ؿتقباة  «ؽرياب افؼارآن »، (567/ 2ٓبان ؿتقباة )« ؽريب احلاديث »

ادـتخاب مان ـاالم  »، (211/ 11) فألزهاري «هتاذيب افؾغاة» ، (222/ 1) فؾزجاج  «افؼرآن

/ 1) هاا( 328فألكبااري ) ت  «افزاهر يف معااين ـؾامت افـااس » ،(242 )صفؾُفـائي« افعرب

افراؽااب  تػساار »، (527 و1/263) فؾزخمشاااري «أشاااس افبالؽااة »(،  87رؿاام )  (126

 فؾزبقادي «تااج افعاروس »، (428/ 4) ٓبن مـظور «فسان افعرب »،  (334/ 1) «إصبفاين 

(12 /171). 
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ى،ىموضورانى=ىمكذوبانوردىحدوثانى
ىضمنىمطنىىدوئ،ىوهو:ى«ذاطرى»كلمظىىمافوه

رؿام                (6/227« )إوشاط »يف معامجاه افثالماة:  هـ(  160ه  الطزاين ) ت ما أخرج 

رؿااام                          (2/111« )افصاااغر »(، و 11169رؿااام ) (11/99« )افؽبااار »(، و6259) 

(، واخلطقاب 2742رؿام ) (2/356) «إمايل »ابن افشجري يف  ومن ضريؼه: ](،  869) 

ؾتقاا وجواهباا يف ذـار  »، وأو افعاالء افعطاار اهلؿاذاين يف  (698/ 3« )غادادتاريخ ب »يف 

/ 1)  «افتؼققاد »(، وابان كؼطاة يف 247)ص «إربعغ »، وافثؼػي يف (54  )ص« آظتؼاد

              (، وادازد يف 24( رؿام )62) ص «إربعغ يف افرياة »(، وابن ضوفون يف 88( رؿم ) 81

افسؽقااب  »وأبااو افؼاشاام إصاابفاين يف   [ ، (234)ص « شااتؼامةإيضاااح ضاارق اإ »

            ( رؿام 459/ 3)  «ادوَاوظات »(، وابن اجلوزي يف  232رؿم )  (176/ 1) «وافسهقب

حمؿد بن شؾؿة احلاراين، ظان  : حدمـاحمؿد بن معاوية افـقسابوري ؿال من ضريق ( 1685) 

             : رشااول اهلل  ؿاال :ؿااال  صاقف، ظان جماهااد، ظان اباان ظبااسُخ 

شقجيء يف آخر افزمان أؿوام، تؽون وجوهفم وجوه أدمقغ، وؿؾوهبم ؿؾوب افشقاضغ،  »

أمثال افذئاب افضواري، فقس يف ؿؾاوهبم رء مان افرياة، شاػاـون فؾادماء، ٓ يزظاون 

وإن أمـاتفم وك، وإن تواريت ظـفم اؽتابوك، وإن حدموك ـذبوك، بُ ، إن تابعتفم وارَ ؿبقحاً 

وصقخفم ٓ يلمر بؿعاروف، وٓ يـفاى ظان مـؽار،  ،رٌ م صاض  وصاُّب خاكوك، صبقفم ظارم، 

آظتزاز هبم ذل، وضؾب ما يف أيدام ؾؼر، احلؾقم ؾقفم ؽاو، وأمر بادعروف ؾقفم ماتفم، 
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ادممن ؾقفم مستضعف، وافػاشق ؾقفم مؼف، افسـة ؾقفم بدظة، وافبدظة ؾقفم شـة، ؾعـد 

 .«سؾط اهلل ظؾقفم ذارهم، ويدظو أخقارهم ؾال يستجاب هلمذفك ي

ل يرو هذا احلديث ظن خصقف إٓ حمؿد بن شؾؿة، تػرد به حمؿاد  قال الطزاين عؼبه: )

 (.إٓ هبذا اإشـاد  بن معاوية، وٓ يروى ظن رشول اهلل 

، وهاو معاروف هذا حديث موَوع ظذ رشول اهلل  قال ابن اجلوزي: )

 بؿحؿد بن معاوية، ؿال أيد وافدارؿطـي: هو ـذاب. وؿال افـسائي: مسوك احلديث(.

) ص  «تؼرياب افتفاذيب »، مسوك احلاديث. ــ حمؿد بن معاوية بن أعني الـقسابوري

537.) 
 

  وروي من حديث عؿر بن اخلطاب  : 

دوفاة  »ى اداديـي يف ، وأبو موشا(1212/ 2« )ادتػق وادػسق »أخرجه:  اخلطقب يف 

ااا ،  (321/ 2) فؾسقوضي «افًػء ادصـوظة يف إحاديث ادوَوظة »اا ـم  يف  «إذار

هاارون بان (  مان ضرياق 62رؿام )  (48)ص « إمر بادعروف »وظبدافغـي ادؼدد يف 

اري حدمـي حمؿد إكصاؿال:   اا من وفد زبقداا  حدمـا زبقد افقامي اهلؿداين، ؿال: إشحاق

 ،ظن أيب ؿتادة احلراين،  ]] شؼط اشؿه ظـد اخلطقب[[اا  من أهل احلديث مـذ مالمغ شـةاا 

 ظن ظؿر بن اخلطاب  ،ظن أيب ادؾقح ،ظبد ادؾك بن ظؿر ظن  ،ظن شػقان افثوري

 يليت ظذ افـاس زمان يؽون أـثارهم وجاوه اداممـغ »: ؿال رشول اهلل  :ؿال

إن باايعتفم  ،ٓ يرظون ظن ؿبقح ؾعؾوا ،شػاـون فؾدماء ،ارئوؿؾوهبم ؿؾوب افذئاب افضو

صابقفم  ،وإن تواريت ظـفم اؽتاابوك ،وإن ائتؿـتفم خاكوك ،موك ـذبوكوإن حد   ،وكَ بُ ارَ وَ 
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ٓ يلمر بؿعروف وٓ يـفى ظن مـؽر آختالط هبم  ،وصقخفم ؾاجر ، رٌ م صاض  وصاُّب  ،ظارم

 .«....ذل

ؿال وياروى  ،يث يعرف بؿحؿد بن معاوية رواه مجاظةهذا حدؿال أبو موشى ادديـي: 

 من ؽر هذا افوجه.

 (.362) ص  «تؼريب افتفذيب »اا أبو ؿتادة هو ظبداهلل بن واؿد احلراين، مسوك. 

 (.553( رؿم ) 527/ 2ٓبن أيب حاتم )  «افعؾل »اا أبو ادؾقح ل يدرك ظؿر. 

 .(322/ 2«)ب ادصـوظةافًف » واحلديثان ذكرمها السقوضي يف ادوضوعات

 

 

 هـ (362) ت وقد روي من قول إبراهقم بن أدهم  : 

(:  126رؿام )  (126)ص « افعزفاة وآكػاراد »هاا( يف 281) ت  ؿال ابن أيب افادكقا

حدمـي حمؿد بان روح، ظان افؼاشام بان ـثار، ؿاال: ؿاال ؿال: حدمـي ظون بن إبراهقم، 

كااس، وؿؾاوهبم ؿؾاوب يف صاورة أُ  رى افـااُس إبراهقم بن أدهم: شقليت ظذ افـاس زمان ُيا

ٓ يلمر بادعروف وٓ يـفاى ظان ادـؽار،  فم، وصقخُ مٌ فم ظارِ ، وصبقُّ  رٌ م صاض  صاُّب افذئاب، 

 .( افػاشق ؾقفم ظزيز، وادممن ؾقفم حؼر
 

 صاضر شخي، أحب إيل من ؿارئ فااقم هـ( :227بن احلايف ) ت  برشالزاهد :  قال.                        

اـة ا  إصبفاينٕيب افؼاشم « شر افسؾف » تااريخ  ».. وفػظاه يف (1287)ص  ا ؿوام افسُّ

حؾقاة  »واكظر:  صاضر شخي أحب إػ اهلل من صويف بخقل.: (542/ 5) فؾذهبي «اإشالم

 (.51/ 7)  «إوفقاء
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ىارىبعدادى؟!طَُّذىأمىارىمصر،طَُّذىأوهماىأكثرىدهاًءى:
ى

ـؾ ػي (:                   284( رقـم ) 99) ص «معجـم السـػر »هــ( يف 576) ت  قال أبو ضاهر السِّ

                          راؾؼاُت  :شؿعت أبا افرَاا زياد بان جعػار بان إباراهقم اخلقؿاي باإشاؽـدرية يؼاول ) 

هباا  ر مؼاقمٍ اؾاصسيـا من رجل من ديار مص ،اي ادرصي إػ بغدادافشو   يظبد افرين بن تؼ

 .اكا بحػظفا ظـد دخوفـا إػ ادساجد فؾصالة وإـل وافـوم ظذ ظادة افغرباءوص  و كعآً 

ن ا َماـَابِ رْ ؼُ وبِ  . أصطر من صااضر بغاداد ،ه مرصكحن ٓ كغؾب ؾلبؾَ  : ؾؼال ظبد افرين 

 .يسؿع ـالمـا وكحن ٓ كدري

ؽؾبتـي و دخؾت إػ مسجد وأـؾت ضعاماً  :مم إكا اؾسؿـا ؾؼال يل بعد ذفك ظبد افرين 

ؾؼعد يف زاوية من افزوايا ـلكاه  ،ؿهه ؾؾم أـؾ  وإذا برجل ؿد دخل ورؾع صوتَ  ؾاتؽلُت  ،ظقـي

ا برؤوشاـا حتاى َكاخاضرْ  :ؾؼاال .فاادؾـتُ  :ؾؼال ؟ؾَت ما ظؿِ  :مم دخل آخر ؾؼال ،يدؾن صقااً 

 ! اداة وتريد تضقعفا ظؾقـا حصؾـا هذه افدكاكر

 ؟ َت ؾْ مجقع ما ظؿِ  مَ ؾِ ظَ  دْ هذا افـائم ؿَ  أن   نُ ن أين تلمَ مِ  :ؾؼال ؟ ـقف :ؾؼال

 .ٓ واهلل :ؾؼال. هو ؾريق يف كومه ،ٓ يا رجل :ؾؼال 

 .اصز :ؿال .كعم :ؿال ؟أن حتؼق أكه كائم أتريدُ  :ؾؼال، وجرى بقـفم ـالم ـثر 

من ؾلخذ افـعؾغ  ،كبفان ا واهللا  هو  :ؾؼال .يف ادال ك ضؿعاً ؾؾم أحتر   ،يـِ ـَ وجاء وحر   

 .هه وأخرَج يف طفرِ  عَ ؾدؾَ  ،ن حوضتي ظؾقفم ؿد رؿدت ؾقفممِ  وــُت  ،ؾؾم أحترك ،رجع

 .هُ خؾػَ  وخرَج . كه كائم إ فَك  ما ؿؾُت  :وؿال 
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 :ه بافؼضاقةوأخزُتا ايل  َعاإػ افـ  ُت ؾرجَعا ! صاقااً  دْ أِجا مْ ؾؾَ  ،إػ افزاوية ٍيعاً  ؾؼؿُت  

بغداد ٓ  ارُ ط  ؾُش  ،َك ـالمِ  لِ ثْ هذا إػ مِ  بعدَ  عْ رجِ وٓ تَ  ،َك قْ ؾَ عْ كَ  ذْ ُخ  :وؿال ،يف وجفي َك ؾضحِ 

 .ونَ بُ غؾَ يُ 

 (. مفِ تِ قؾَ حِ  نِ ْس ن ُح مِ  ُت بْ وتعج   

ىللذُّطَّارىمالحظى!!
احلساغ  ظبد اهلل بان حمؿاد بان شاػقان أيبيف ترمجة:  (141/ 33« )تاريخ بغداد »يف 

 .اخلزاز افـحوي

 فعباس معؾب، وؽرمها.أيب افعباس ادزد، وأيب ا :ث ظنحد   

 ظقسى بن ظع بن ظقسى افوزير. :روى ظـه

 وـان مؼة، وفه مصـػات يف ظؾوم افؼرآن ؽزيرة افػوائد.

أخزكا افؼايض أبو احلسغ حمؿد بن ظع بن حمؿد بن ظبد اهلل اهلاصاؿي، ؿاال: أخزكاا 

خلازاز، ؿاال: ظقسى بن ظع، ؿال: حدمـا أبو احلسغ ظبد اهلل بن حمؿد بن شػقان افـحاوي ا

حدمـا أبو افعباس ادزد، ؿال: حدمـا ادغرة، ظن افزبر، ؿال: حدمـي مصعب بان ظباد اهلل، 

ؿال: ؿال مافك بن أكس: هلمٓء افشطار مالحة ـاان أحادهم يصاع خؾاف إكساان، ؾؼارأ 

حتى ؾرغ مـفا، مم أرتج ظؾقه ؾجعال يؼاول: أظاوذ بااهلل  (احلؿد هلل رب افعادغ) اإكسان 

 قع افعؾقم من افشقطان افرجقم، وجعل يردد ذفك.افسؿ

 (.  ؾؼال افشاضر: فقس فؾشقطان ذكب، إٓ أكك ٓ حتسن تؼرأ

 (247/ 56« )تاريخ دمشق »وذكر الؼصة أيضًا ابن عساكر يف 
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    وردت كؾؿة ) الشاضر( يف غالب الؽتب الؼديؿة : ادعاجم الؾغوية، وكتـب اجلـرح

 يف اشتع ل شقئ.،  قبل الؼرن اخلامس ـ خاصة ـ  والتعديل، وكتب التاريخ واألدب

 يف ادعاجم ا ـم شبق ا . .1

 ويف ـتب افرجال:  .2

وـاان ابـاه شاػقفا ) ..: (453)ص ٓبان شاعد  «ا  افتاابعغ ا ماتؿم افطبؼات افؽزى »اا 

     ...(ؿتؾه فؾؿراث ،صاضراً 

 .  (ر، صاضرؽْ ُش  ُب اب، صاحـذ   : )(62/ 3ٓبن أيب حاتم )  «اجلرح وافتعديل »يف  واا 

ر ابؿصا شلفت حيقى ؿؾت: هال ـتباَت (: ) 561رؿم )  «شمآت اجلـقد ٓبن معغ »ويف اا 

  ، ـان رجَل اً ظـه صقاَ  ٓ ٓ، ما ـتبُت »؟ ؾؼال:  ظن ادػضل بن ؾضافة
ٍ
، ل يؽان بقاٍث َخ  رٍ صااضِ  شوء

 « .ب ظـهؽتَ موَع أن يُ 

جفقـاة افؼطاان ماوػ : بنشاـاده إػ (3/111 ) ها(327فوـقع ) ت  «أخبار افؼضاة »ويف اا 

ٓ  كِ  ابن صزمة ؿال: شؿعت ابن صزمة يؼول: عم افرجل َأُبو هشام يعـي مغرة ْبن مؼسم افضابي إِ

 .( َؿاَل: أفقس يراه افشاضر ؾقؼتدي به ،أكه يؼب افـبقذ حتى حتؿر أذكاه. َؿاَل: ؿؾت إكه ـلين أظذره

 (.82/ 19و ) ( 43/ 8فؾذهبي )  «افسر »اا واكظر :

  

  ــ حسب ما وقػت  عؾقه من ادصادر ـ يف الؼوة واددح  «الشاضر »بدأ ذكر كؾؿة: 

اا                        اباان اجلااوزي و ،اااا ـاام شااقليت ا « ضبؼااات افصااوؾقة»يف  هـــ(432) ت ؿي ؾَ افسُّ

،  «اخلرياادة » هااا( يف597، و افعاامد إصاابفاين ) ت  «صااقد اخلاااضر » هااا(597) ت 

 (.542/ 22)  «افسر »، وظـه: افذهبي يف «افتحبر »افسؿعاين ) ت   ها( يف و
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، وابان «ادـتخب من ـتااب افساقاق فتااريخ كقساابور »ها( يف 641افرصيػقـي ) ت 

 (. 337/ 2)  «ؿالئد اجلمن »ها( يف 654افشعار ادوصع ) ت 

 .(54/ 8) «ترتقب اددارك »كؼاًل ظن ؽره ـم يف ها(544وافؼايض ظقاض) 

افصاحايب ابان ( 498/ 2)  «شـر أعـالم الــبالء »هـ( يف 748وصف الذهبي ) ت   

 [[ فؾتلـد إصول اخلطقة  راجعتُ  ]]  !!بلكه صاضر صجاع   افصحايب : أشامة بن زيد 

 «تااريخ اإشاالم »(، 522/ 4)  «شر أظاالم افـابالء » :وورد بؿعـى اددح أيضًا يف

فؾرمع  «هناية ادحتاج »(، 121/ 11فؾسخاوي )  «افضوء افالمع »(، 722/ 15فؾذهبي ) 

 (.121/ 8ها( ) 1224) ت 
 

)  ؿاال  (:349هــ( )ص 432 يب عبـد الـرمحن السـؾؿي )ت أل« ضبؼات الصوفقة»يف 

 وشال رويم ظن افشاضر ؟ ؾؼال: من صطرت كػسه ظن افباضل (.

ماا افشااضر مان افرجاال ؾل: )  (359/ 2« )هتػسـر »هـ( يف 673قال الؼرضبي ) ت 

 ا  بافضاما ر ، وؿد صطر وصطُ ؾألكه ؿد أخذ يف كحو ؽر آشتواء، وهو افذي أظقا أهؾه خبثاً 

 ارة ؾقفم. صطَ 

 .( ن أخذ يف افبعد ظم هنى اهلل ظـهل بعضفم ظن افشاضر، ؾؼال: هو مَ اوش
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 فوائد:
 ىمنهم:ى«ابنىالذاطرى»وىى«الذاطرى»بىثمظىأرالمىُولقبونى،   

 بن إبراهقم بن حمؿد إكصاري ادوؿت، أبو احلسان ظاالء افادين، ادعاروف باابن ظع

فؾساؿعاين « إكسااب ». واكظار: ظال بافػؾك واهلـدشة واحلسااب ها(،777) ت  افشاضر

اضِري »رشم  (17/ 8)  .«افش 

 

 ىقبولظىوأفخاذى:ىىذاطرى=ىذاطريى=ىالذَّطاَرةى
 (.279/ 4فؾعزاوي )   «ظشائر افعراق »ظر: اك افشاضري.« = صاضر» من إـراد: اا 

م ؿبائال جامع »اا افشطار من مطر، وافشطارة من جفقـة، ومن حارب أيضاًا. اكظار: 

 (.593/ 2فؽحافة )  «افعرب
 

 َّىارىكتابىرنىالذط
ط ار والعق ارين يف الساث  »دراشة موشعة بعـوان:  اا  فؾدـتور: حمؿد رجب افـجار  الش 

 م1989صػحة( ط. ذات افسالشل ، افطبعة افثاكقة  464ؽالف )   عقارين ــ كذا ال «العر يب
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 ىالخالصة:
ًٓ يف افُبعد ظن اخلر  ول أجد فه معـاى  ،ُيؾحظ أن معـى افشطر: افُبْعد، وؿد اشُتعؿل أو 

 بثًا.ه ُخ ن أظقى أهؾَ ق ظذ افؾصوص ومَ وـان ُيطؾحسـًا يف افؼرون إوػ...

تعمفه يف افبعد ظن افؼ،  وافبعد ظن إؿاران وكحاوهم  باافتؿقز ورد بعد ذفك اش ثم 

اا ـام  عـد العامة، مم صاع، وابُتِذل عـد الصوفقةواحلذق ، وأول ما ُوجد اشتعمفه يف ذفك 

 يف ؿول ابن إمر وافؼؾؼشـدي ا .

، ُحْساـاً  طؾاق ظاذ ادااهر وادتؿقازصبح يف زماكـا هذا يف افؼرن اخلاامس ظشاار  يُ مم أ

 ظـد افصوؾقة ؾقم يظفر يل ا واهلل أظؾم ا .  يف ؽره، وٓ يستخدم وٓيؽاد ُيستخدم

 ومع ما شبق ل أجد اشتخدامفا ا ظـد افعؾمء ا  يف اددح إٓ ؿؾقاًل...

  فاألو  واألحسن اجتـاّبا، ألمرين:

 .ح واحلذقظذ ادد ةً داف  افعؾمء إوفغ  وـالمِ  افؾغوية فعدم ورودها يف ادعاجمِ   .3

يف مؼاام  من أهل افعؾام وإدب توشطغ وادتلخرينمفا يف ـالم اداوفؼؾة اشتخد  .2

 .اددح

 ومما يستغرب صقوظفا يف زماكـا، وـلهنا افؽؾؿة افوحقدة يف اددح وافتؿقز.

عاد، وآؽاساب، وهاذان موجاودان يف صاخ  متقاز بلن أصل افشطر افبُ  وقد يؼال:

 أؿراكه... وحذق ظؿؾه، وابتعد ظن مستوى
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فؽن يظل إمر ؽريبًا: فعادول افؼارون افساابؼة ظان اشاتخدامفا يف اخلار إٓ ؿؾاقاًل، 

وفؾعامة يف افؼرن اخلامس وما بعده شابب يف صاقوظفا يف ادادح ا ـام يف ؿاول ابان إمار 

 وافؼؾؼشـدي ا .

أن ؾام اجلؿقاع وافبحث هـا ظن إحسن وإؾضال، ماع ظِ   األمر يسر ـ إن صاء اهلل ـ

 وأؾصح افعبارات. أمجَل  ِق اتَ اـْاـَافؾغة افعربقة أوشع افؾغات، ؾؾْ 

افتي كخرت أفسـتـا ؾقم ٓحاجاة فـاا ؾقاه ا وٓ  افرضاكةفقتـا كؼيض ظذ  ثمفقتـا  ثم وفقتـا

 حول وٓ ؿوة إٓ باهلل افعع افعظقم اا .

كبقـا حمؿـد وعـذ آلـه  واهلل تعا  أعؾم، وصذ اهلل وشؾم وبارك عذهذا ما تقرس إيراده ، 

 وصحبه أمجعني.

ى
ىكتبه:

 إبراهقم بن عبداهلل اددهيش

 مديـة الرياض

 هـ(3419/ 26/5 ) الـرشة األو 

 هـ(3419/ 7/ 33)  «مزيدة » ثاكقة الـرشة ال

 فيىالتولوجرامىىىىالطلموظ_المدوهش_إبراهوم_قناة#
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